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คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2563 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 

สอบระหว่างวันที่ 7-28 กุมภาพันธ์ 2564  ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 
 

รายชื่อคนเก่งระดับประเทศ ระดับชั้น ป.3 
  
หลักเกณฑ์การมอบรางวลัในช่วงสถานการณ์นิวนอร์มอล 

เพื่อเป็นเกียรติและกําลังใจแก่ผู้ที่มีความสามารถทางวิชาการดีเด่น 
กรณีสอบตามวัน-เวลาที่กําหนด มีเกณฑมอบรางวัล โดยแบงออก เปน 3 ระดับ ดังน้ี 

 
1. ระดับ GOLD CLASS  ได้แก ่
  ผู้ที่ทําคะแนนสอบ “ประถมศึกษา TEST”* ได้คะแนนรวม 80% ข้ึนไป 
  จะได้รับใบประกาศเกยีรติคุณ (ในกลุ่ม Gold Class)  
2. ระดับ SILVER CLASS  ได้แก ่
  ผู้ที่ทําคะแนนสอบ “ประถมศึกษา TEST”* ได้คะแนนรวม 70% ข้ึนไป แต่ไม่ถึง 80% 
  จะได้รับใบประกาศเกยีรติคุณ (ในกลุ่ม Silver Class)  
3. ระดับ BRONZE CLASS  ได้แก ่
  ผู้ที่ทําคะแนนสอบ “ประถมศึกษา TEST”* ได้คะแนนรวม 65% ข้ึนไป แต่ไม่ถึง 70% 
  จะได้รับใบประกาศเกยีรติคุณ (ในกลุ่ม Bronze Class)  
หมายเหต ุ* คะแนน “ประถมศึกษา TEST” คิดจาก 5 วิชาแรก คือ คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ 
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คนเก่ง PRE-ประถมศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2563 
จัดโดย สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  โทรศัพท์ 02-2794808 และ 02-6195844 

สอบระหว่างวันที่ 7-28 กุมภาพันธ์ 2564  ณ สนามสอบกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 
 

รายชื่อคนเก่งระดับประเทศ ระดับชั้น ป.3 
 
กลุ่มที่ 1 :   ได้คะแนนรวม 80% ขึ้นไป (จํานวน 18 คน) 

จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ (ระดับ Gold Class) 
 
คนที่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
คนที่ 1 ปริญ  ส่งศร ี 30-868-0245 อนุบาลกระบี่ (กระบี)่ 442 
คนที่ 2 วรากร  กาญจนคลอด 30-302-0039 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) 434 
คนที่ 3 ณญาดา  อนนัตา 30-117-0037 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม กทม.) 430 
คนที่ 4 ปัณณวิชญ์  วันด ี 30-545-0100 อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) 425 
คนที่ 5 กรกนก  ลอยวิรัตน์ 30-302-0109 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) 423 
คนที่ 6 ชยณัฐ  การจนารักพงค์ 30-203-0007 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา (พจิติร) 421 
คนที่ 7 พลภัทร  วัฒนาอุดม 30-278-0003 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง (พษิณุโลก) 421 
คนที ่8 ภูฉัตร  ศรีวนิชย์ 30-203-0009 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา (พจิติร) 415 
คนที ่9 ภูณวัฒน์  ปานสุด 30-344-0007 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (พัทลงุ) 414 
คนที ่10 บุณยอร  บุญติด 30-635-0007 ประชาอุปถัมภ์ (นนทบุรี) 414 
คนที ่11 ปภาดา  จิตรักษ์ 30-007-0010 ราชินี (เขตพระนคร กทม.) 406 
คนที ่12 พบธรรม  โอคุมุระ 30-222-0005 อิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา (พิษณุโลก) 406 
คนที ่13 ธนพรพรรณ  พรหมดีมา 30-560-0012 อนุบาลระยอง (ระยอง) 405 
คนที ่14 พัชรอร  สังข์สุข 30-403-0036 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 403 
คนที ่15 ณัฐวัฒน์  วฒุิยา 30-524-0002 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี) 403 
คนที ่16 ภิญญาพัชญ์  มะลิซ้อน 30-403-0003 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 403 
คนที ่17 ณัฐฐาพงศ์  สานุกิจไพศาล 30-672-0034 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา) 403 
คนที ่18 อนุศิษฎ์  ชูเชิด 30-827-0039 อนุบาลอยู่วทิยา (น่าน) 400 
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กลุ่มที่ 2 :   ได้คะแนนรวม 70% ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 80% (จํานวน 112 คน) 
จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ (ระดับ Silver Class) 

 
คนที่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
คนที ่1 ณสิกาญจน์  นิธิสีหวฒัน ์ 30-545-0103 อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) 399 
คนที ่2 ปิยาพชัร  บุญศิริโรจน ์ 30-403-0019 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 398 
คนที ่3 ปณยา  เจิ้ง 30-635-0006 ประชาอุปถัมภ์ (นนทบุรี) 398 
คนที ่4 ปันพร  บุรีแก้ว 30-203-0008 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา (พจิติร) 398 
คนที ่5 ภัฏฏ์ศุภ์  ถาวรประเสริฐ 30-545-0090 อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) 394 
คนที ่6 ชุติกาญจน์  อดกลั้น 30-403-0017 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 393 
คนที ่7 ฉัตตพัทธ์  ก๊กมาศ 30-203-0004 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา (พจิติร) 390 
คนที ่8 พิชชาภา  เรืองชัยศิวเวท 30-244-0020 อนุบาลกําแพงเพชร (กําแพงเพชร) 389 
คนที ่9 นราวิชญ์  เจริญวฒันาวาณชิย ์ 30-403-0035  อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 389 
คนที ่10 กิตติภพ  ชุ่มเงิน 30-403-0025  อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 388 
คนที ่11 ปูริดา  พลเยี่ยม 30-403-0020  อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 387 
คนที ่12 ภัคฐากัญญ์  เครือวัลย์ 30-452-0147 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 387 
คนที ่13 รณกร  เรืองรองกูล 30-827-0041 อนุบาลอยู่วทิยา (น่าน) 387 
คนที ่14 ปัณฑิตา  สมโภชน ์ 30-252-0004 อนุบาลโรจนวทิย์ (พิษณโุลก) 387 
คนที ่15 กฤติน  ซึงรุ่งโชต ิ 30-229-0032  ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์) 386 
คนที ่16 กฤติญดา  ชัยรัตน ์ 30-545-0104 อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) 386 
คนที ่17 นันทน์ภัส  ศรุตธีรไนย ์ 30-681-0018 อุดมวิทยา (ราชบุรี) 385 
คนที ่18 น่านฟ้า  รักพรสกุล 30-104-0062 พิพัฒนา (เขตพระโขนง กทม.) 384 
คนที ่19 ชัญญาภัค  เจริญชัยไพศาล 30-302-0047 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) 383 
คนที ่20 ศุภกฤษ  สีหาบุตร  30-000-0012 หนองบัววิทยายน (หนองบัวลาํภู) 383 
คนที ่21 นุตประวีณ์  ประกอบบปุผา 30-510-0003 ศรีวิทยาปากน้ํา (สมุทรปราการ) 383 
คนที ่22 สุภิชญา  แฝงจันดา 30-403-0006 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 383 
คนที ่23 ธัญญลักษณ์  ยินดีมาก 30-403-0018 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 382 
คนที ่24 ณัฏฐ์ณริน  เกียรติยาจารย ์ 30-868-0230 อนุบาลกระบี่ (กระบี)่ 382 
คนที ่25 พอฤทัย  ชาติบญัชากร 30-403-0021 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 381 
คนที ่26 ณิชาภัทร  ศิริเลิศพรรณา 30-027-0056 มณีวัฒนา (เขตบางแค กทม.) 381 
คนที ่27 ศุภาชิดา  ธนะกลม 30-403-0007 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 380 
คนที ่28 อาชิรญาณ์  แซ่ดา่น 30-868-0261 อนุบาลกระบี่ (กระบี)่ 379 
คนที ่29 ธัญ  ทองหนูน 30-868-0246 อนุบาลกระบี่ (กระบี)่ 379 
คนที ่30 ตฤณ  เดชพลกรัง 30-664-0109 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสติ (ปทุมธาน)ี 379 
คนที ่31 ปิยังกูร  บรรจง 30-510-0022 ศรีวิทยาปากน้ํา (สมุทรปราการ) 379 
คนที ่32 พรนภัส  ปัญญาธิกุล 30-452-0142 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 377 
คนที ่33 ภาคิน  เรืองสนาม 30-397-0022 จอย (สุราษฎร์ธานี) 377 
คนที ่34 แทนคุณ  ศรีสวัสดิ ์ 30-593-0010 หทัยชาติ (ปราจนีบุรี) 376 
คนที ่35 ชัยภัทร  วรภูมิ 30-403-0008 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 376 
คนที ่36 วชิรวิชย์  ฉิมพาล ี 30-217-0095 อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค)์ 376 
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คนที่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
คนที ่37 ชุติมนฑณ์  สงวนทรัพย ์ 30-203-0005 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา (พจิติร) 374 
คนที ่38 ภัททิยา  รัตนสุทธิ์  30-304-0001 เทศบาลบ้านท้ายช้าง (พังงา) 374 
คนที ่39 ปัณณพัฒน์  ไสยแก้ว 30-302-0040 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) 373 
คนที ่40 ภคภร  กรีพรต 30-222-0006 อิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา (พิษณุโลก) 372 
คนที ่41 รติชา  อุดมศรี 30-868-0237 อนุบาลกระบี่ (กระบี)่ 372 
คนที ่42 จักรพงศ์  วิเศษศรีพงษ์ 30-564-0031 มารีวิทยา (ปราจนีบุรี) 372 
คนที ่43 ชัยภัทร  ศรีกัลยานุกูล 30-664-0114 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสติ (ปทุมธาน)ี 371 
คนที ่44 ธมนวรรณ  เพชรดอน 30-545-0019 อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) 371 
คนที ่45 ณัฐสพัฒน์  กรุดภู่ 30-681-0129 อุดมวิทยา (ราชบุรี) 371 
คนที ่46 จิรายุ  แก้วเรือง 30-918-0041 ประตูชัย (พระนครศรีอยุธยา) 370 
คนที ่47 ปิ่นมุก  เทือกแถว 30-117-0042 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม กทม.) 369 
คนที ่48 ธรณัส  โฆษิตานนท ์ 30-117-0103 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม กทม.) 368 
คนที ่49 พัชร์อริญ  สุดพิพัฒน ์ 30-545-0096  อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) 368 
คนที ่50 ชยากร  อุดม 30-524-0037 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี) 367 
คนที ่51 อภิวิชญ์  อนันทวรรณ 30-403-0012 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด)  367 
คนที ่52 อิทธิกร  กุลสุวรรณ์ 30-452-0132 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 367 
คนที ่53 สิรฐา  อธิรกุล 30-545-0078 อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) 366 
คนที ่54 นพวิชญ์  จนัจุต ิ 30-056-0136 กงลี้จงซัน (เขตธนบุรี กทม.) 366 
คนที ่55 นนทพทัธ์  กบิลพฒัน ์ 30-117-0009 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม กทม.) 366 
คนที ่56 พิมพ์ชนก  สุวพนาวิวัฒน ์ 30-545-0020  อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) 365 
คนที ่57 ณชพล  ควรรําพึง 30-307-0011 เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช) 364 
คนที ่58 นภสินธุ์  อุดมทรัพย ์ 30-524-0038 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี) 364 
คนที ่59 พาขวัญ  คะจิตรแขม 30-007-0009 ราชินี (เขตพระนคร กทม.) 364 
คนที ่60 กิตติเชษฐ์  บุญประดับ  30-545-0099 อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) 364 
คนที ่61 สุชาดา  แคว้นคอนฉิม 30-510-0019 ศรีวิทยาปากน้ํา (สมุทรปราการ) 364 
คนที ่62 ณิชชา  ธนกิจยิ่งยง 30-452-0079 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 364 
คนที ่63 ตาณ  ไกรสุวรรณ 30-217-0115  โพฒิสารศึกษา (นครสวรรค์) 364 
คนที ่64 ปิณัฐ  ศรีไทย 30-957-0002 เซนต์โยเซฟเพชรบุรี (เพชรบุรี) 363 
คนที ่65 พิชญ์สนิี  ดีจักรวาล 30-229-0008 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์) 362 
คนที ่66 ณภัทร  เนาวพันธ ์ 30-302-0090 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) 362 
คนที ่67 ศิระณัฐ  เชื้อบ้านเกาะ 30-868-0244 อนุบาลกระบี่ (กระบี)่ 361 
คนที ่68 พิชญา  สุระ 30-868-0254 อนุบาลกระบี่ (กระบี)่ 361 
คนที ่69 สุทธิภัทร  ภู่ศิริฤทธิ์ 30-104-0026 พิพัฒนา (เขตพระโขนง กทม.)  361 
คนที ่70 ธันน์  พิมาน 30-664-0087 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสติ (ปทุมธาน)ี 360 
คนที ่71 ปวีณ์รัตน์  พงษ์สุขเวชกุล 30-510-0068 ศรีวิทยาปากน้ํา (สมุทรปราการ) 359 
คนที ่72 ปราณดา  แสนแก้ว 30-278-0007 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง (พษิณุโลก) 359 
คนที ่73 กฤษณัฏฐ์  ไกยพันธ ์ 30-560-0019 อนุบาลระยอง (ระยอง) 358 
คนที ่74 ณีรนุช  ทองคุ้มญาต ิ 30-510-0065 ศรีวิทยาปากน้ํา (สมุทรปราการ) 358 
คนที ่75 ณัฐพัฒน์  ศิริจนัทร ์ 30-403-0029 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 358 
คนที ่76 ทศพร  วงศ์วิทยานันท ์ 30-000-0007 พาณิชสงเคราะห์ (นครสวรรค์) 358 
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คนที่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
คนที่ 77 ธัญญรัตน์  ประชุมวัน 30-397-0032  จอย (สุราษฎร์ธานี) 358 
คนที่ 78 สรวีย์  ธนาวุฒ ิ 30-302-0065  อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) 358 
คนที่ 79 ณัฐพุทธิญา  รอดดํา 30-326-0011 พรศิริกุล (ตรัง) 357 
คนที่ 80 ณัฐวงศ์  สุขสวัสดิ ์ 30-545-0091 อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี)  357 
คนที่ 81 รุจรวี  เล็บครุฑ 30-104-0051 พิพัฒนา (เขตพระโขนง กทม.) 357 
คนที่ 82 ภัสสรินทร์  เกิดวิเมลือง 30-027-0055 มณีวัฒนา (เขตบางแค กทม.) 356 
คนที่ 83 พีรวิชญ์  สิริพาณชิยกิจ 30-403-0011  อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 356 
คนที่ 84 รตนพร  แก้วสุข 30-545-0021 อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี)  356 
คนที่ 85 ปรัตถกร  อารวุฒิ 30-403-0024 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 355 
คนที่ 86 ธนกฤต  อ๊ึงทอง 30-452-0120 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 355 
คนที่ 87 ปัญทิตา  สุทธิวิริยะ 30-635-0017  ประชาอุปถัมภ์ (นนทบุรี) 355 
คนที่ 88 ฐิติยารัตน์  เกษมจิตร์ 30-918-0068 ประตูชัย (พระนครศรีอยุธยา) 355 
คนที่ 89 ชุติพนธ์  นิลชา 30-564-0026 มารีวิทยา (ปราจนีบุรี) 355 
คนที่ 90 พิชญุตม์  เลิศชัยพฒันกุล 30-558-0011 มารดานสุรณ์ (ตราด) 355 
คนที่ 91 ปัญญวัฒน์  แก้วมรกต 30-104-0005 พิพัฒนา (เขตพระโขนง กทม.) 355 
คนที่ 92 จิรโชติ  เก้ือทาน 30-225-0015 วัดคูยาง (กําแพงเพชร) 354 
คนที่ 93 ณัฐพิรดา  วิริยะเขษม  30-217-0107 อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค)์ 354 
คนที่ 94 พันธุ์พงษ์ธร  วงษ์ไกร 30-545-0010 อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) 354 
คนที่ 95 กฤติณา  บูรณารมย ์ 30-452-0133 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 354 
คนที่ 96 นวพร  สมิทธส์มบูรณ ์ 30-943-0073 อนุบาลนครปฐม (นครปฐม) 354 
คนที่ 97 ญาณิน  ชยุตชยักุล 30-545-0022 อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) 353 
คนที่ 98 พิมพ์พิชญ์ชา  เหมทานนท ์ 30-868-0256 อนุบาลกระบี่ (กระบี)่ 353 
คนที่ 99 วสุ  เสนาใหญ่  30-452-0059 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 353 
คนที่ 100 อชิระ  ลิ้มสุวรรณ 30-217-0059 อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค)์ 353 
คนที่ 101 ดลฤทัย  เข็มลาย 30-117-0038 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม กทม.) 353 
คนที่ 102 แองเจลีน่ากาญา่  หมื่นชัยพรหม 30-117-0023 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม กทม.) 353 
คนที่ 103 รักษ์เกล้า  เลิศวิจิตรตระกูล 30-187-0020 จินดามณี (เขตจอมทอง กทม.) 352 
คนที่ 104 ปุญญิศา  เอ่ียมสร้อย 30-545-0106 อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) 352 
คนที่ 105 นภาดา  บุญจนัทร ์ 30-545-0011 อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) 352 
คนที่ 106 ณัฐนนท์  ศรีหมอก 30-371-0133 วิวัฒน์วทิยา (ตรัง) 352 
คนที่ 107 ภูริชญา  จันทร์เทพ 30-344-0018 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (พัทลงุ) 351 
คนที่ 108 สกุลศักดิ์  จรรยากรณ์ 30-452-0129 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 351 
คนที่ 109 สิรินดา  ชื่นชม 30-943-0084 อนุบาลนครปฐม (นครปฐม) 351 
คนที่ 110 ภูมิบดินทร์  สทุธิวิรีสรรค์ 30-244-0012 อนุบาลกําแพงเพชร (กําแพงเพชร) 351 
คนที่ 111 วานิษา  พงษ์ศิริ 30-558-0013 มารดานสุรณ์ (ตราด) 350 
คนที่ 112 พิชญ์สนิี  พรรณประทุม 30-117-0022 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) (เขตสายไหม กทม.) 350 
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กลุ่มที่ 3 :   ได้คะแนนรวม 65% ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 70% (จํานวน 122 คน) 
จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ (ระดับ Bronze Class) 

 
คนที่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
คนที่ 1 ณฐธรณ์  ศรีจอมขวัญ 30-203-0003 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา (พจิติร)  348 
คนที่ 2 ปิยวัชร์  คํากมล 30-244-0011 อนุบาลกําแพงเพชร (กําแพงเพชร) 348 
คนที่ 3 อุสิชา  อ้ึงปิติกรกุล 30-403-0023  อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 348 
คนที่ 4 ธัชชัย  ใจกลา้ 30-827-0044 อนุบาลอยู่วทิยา (น่าน) 347 
คนที่ 5 อุรัสยา  ภู่ระหงษ์ 30-051-0010  อนุบาลพิบูลเวศม์ (เขตวัฒนา กทม.) 347 
คนที่ 6 ภัทรวดี  แย้มประยูร 30-918-0075 ประตูชัย (พระนครศรีอยุธยา)  346 
คนที่ 7 ธีร์  มีแก้ว 30-452-0007 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 346 
คนที่ 8 ชญาดา  อรรถพันธ์ 30-222-0001 อิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา (พิษณุโลก) 346 
คนที่ 9 พุทธิพงศ์  จันทร์เทศ 30-229-0022  ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์) 346 
คนที่ 10 รัญชิดา  มะลิเผือก 30-307-0015 เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช) 345 
คนที่ 11 พัทธ์ธีรา  จูนพิัทธ ์ 30-307-0016 เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช) 344 
คนที่ 12 บุญญิสา  ทองบุญนุ้ย 30-344-0036 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (พัทลงุ) 344 
คนที่ 13 ปรินดา  เดชดวง 30-524-0015 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี) 344 
คนที่ 14 พิมพ์นารา  สุวรรณแพร่ 30-289-0035 ไตรภพวิทยา (ลําปาง) 344 
คนที่ 15 กชพร  เจี้ยงยี่  30-302-0111 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) 344 
คนที่ 16 รัชพล  อารยะเดโช 30-217-0117 โพฒิสารศึกษา (นครสวรรค์) 344 
คนที่ 17 กวินทิพย์  ไข่มุกค์ 30-560-0016 อนุบาลระยอง (ระยอง) 343 
คนที่ 18 ภฤดา  โฆษะปัญญาธรรม 30-545-0008 อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) 343 
คนที่ 19 ปทิตตา  ฉันท์ศิริรักษ์ 30-051-0009 อนุบาลพิบูลเวศม์ (เขตวัฒนา กทม.) 343 
คนที่ 20 ศุภวิชญ์  ชินรัตนลาภ 30-056-0019 กงลี้จงซัน (เขตธนบุรี กทม.) 343 
คนที่ 21 พิชชานนัท์  ด้วงพทิักษ์  30-056-0026 กงลี้จงซัน (เขตธนบุรี กทม.) 343 
คนที่ 22 ภูณริศร์  อุณหะจิรังรักษ์ 30-681-0061 อุดมวิทยา (ราชบุรี) 343 
คนที่ 23 ไอยรินทร์  จินตวรรณ 30-199-0003 สวนบวั (เขตพญาไท กทม.) 342 
คนที่ 24 ไกระวิน  บญุชาล ี 30-307-0010 เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช) 342 
คนที่ 25 ธนภัทร  สุขดํา 30-371-0141 วิวัฒน์วทิยา (ตรัง) 342 
คนที่ 26 ธีรเตชินทร์  มุขนาค 30-868-0241 อนุบาลกระบี่ (กระบี)่ 342 
คนที่ 27 กิตติชกานต์  บุญโยปการ 30-545-0093 อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) 342 
คนที่ 28 จิรทีปต์  ดั่นคุณะกุล 30-104-0006 พิพัฒนา (เขตพระโขนง กทม.) 342 
คนที่ 29 ธีร์วรา  ธรรมเจริญ 30-300-0074 วิเชียรชม (สงขลา) 341 
คนที่ 30 ภิญญาพัชญ์  คงช ู 30-307-0033 เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช) 341 
คนที่ 31 กฤตย์ชานนท์  เลิศพิพฒัน ์ 30-164-0024 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว (เขตจตุจักร กทม.) 341 
คนที่ 32 ปนัสวณี์  ชูสงัข์ 30-372-0023 ธาดาอนสุรณ์ (ตรัง) 341 
คนที่ 33 ฟาอีฟ  พรหมมาศ  30-307-0022 เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช) 340 
คนที่ 34 ไวทิน  ถาวรโภคทรัพย์  30-788-0004 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ (กาฬสินธุ์) 340 
คนที่ 35 อัคคณัฐ  สิทธัครเดช 30-510-0015 ศรีวิทยาปากน้ํา (สมุทรปราการ) 340 
คนที่ 36 ปุณณวิชช์  พงศ์พณชิ 30-701-0003 ฮั่วเคี้ยว (บุรีรัมย์) 339 
คนที่ 37 สุรกานต์  แว่นรัมย์  30-452-0088 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 339 
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คนที่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
คนที่ 38 อิงฟ้า  น้อยพล ี 30-452-0067 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 339 
คนที่ 39 กัญญาณัท  ศรีธัญรัตน ์ 30-489-0013 อนุบาลอุดรธานี (อุดรธานี) 339 
คนที่ 40 กฤติน  เงินยิ่งสุข 30-560-0001 อนุบาลระยอง (ระยอง) 339 
คนที่ 41 สิปากร  ปงึธนานุกิจ 30-943-0070 อนุบาลนครปฐม (นครปฐม) 339 
คนที่ 42 ลภัสนนัท์  ทองจนัทร ์ 30-307-0028 เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช) 338 
คนที่ 43 แอชลีย์  อัจฉริยา  พูลศิริ 30-222-0011 อิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา (พิษณุโลก) 338 
คนที่ 44 สุพิชญพฒัน์  รินรักษา 30-545-0025 อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) 338 
คนที่ 45 ณัฐณรงค์  สง่าโยธิน 30-545-0007 อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) 338 
คนที่ 46 สิรัชชา  โลหะมาศ 30-788-0008 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ (กาฬสินธุ์) 337 
คนที่ 47 ธีธัช  รัตนะ 30-302-0092  อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) 337 
คนที่ 48 โชติพฒัน์  ฝา่ยประสิทธิ ์ 30-510-0021 ศรีวิทยาปากน้ํา (สมุทรปราการ) 337 
คนที่ 49 อัณณ์ชญาธิดา  แสงสุวรรณ 30-664-0075 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสติ (ปทุมธาน)ี 337 
คนที่ 50 กรวิชญ์  ไชยวจิารณ ์ 30-307-0009 เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช) 337 
คนที่ 51 เขมภัสสร  กวางเฮง 30-199-0001 สวนบวั (เขตพญาไท กทม.) 337 
คนที่ 52 เสฏฐพล  กรงกรด 30-111-0004  ไผทอุดมศึกษา (เขตหลักสี่ กทม.) 336 
คนที่ 53 พรนัชชา  จีนเพชร 30-355-0010  อนุบาลสงขลา (สงขลา) 336 
คนที่ 54 ศศิชา  แซ่กิม 30-623-0107 นารายณว์ิทยา (ลพบุรี) 336 
คนที่ 55 ณกฤศ  ประชุมรักษ์ 30-681-0003 อุดมวิทยา (ราชบุรี) 336 
คนที่ 56 กันตภณ  ช่วยคํา 30-943-0057 อนุบาลนครปฐม (นครปฐม) 336 
คนที่ 57 ศศิรัศมิ์  เผื่อนคําไฮ 30-489-0022 อนุบาลอุดรธานี (อุดรธานี) 336 
คนที่ 58 กรุณา  กุลาต ี 30-334-0001 โชคชัยกระบี่ (กระบี)่ 336 
คนที่ 59 พัชรวลัย  วฒันศรีมงคล 30-452-0080  อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 335 
คนที่ 60 ธิติสุดา  บุญพินจิ 30-970-0072 ดรุณานุกูล (สมุทรสงคราม) 335 
คนที่ 61 อาร์เธอร์  อชิตพล  สายพัฒนะ 30-056-0021 กงลี้จงซัน (เขตธนบุรี กทม.) 335 
คนที่ 62 เตย์  พรประสิทธิ ์ 30-164-0039  บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว (เขตจตุจักร กทม.) 335 
คนที่ 63 จองใจ  เสาทอน 30-203-0012 อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา (พจิติร) 334 
คนที่ 64 กัญญาภัค  แก้วรักษา 30-918-0061 ประตูชัย (พระนครศรีอยุธยา) 334 
คนที่ 65 ชุติกาญจน์  ดอกบัว 30-307-0034 เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช) 334 
คนที่ 66 สรธร  ผุดผ่อง 30-300-0005 วิเชียรชม (สงขลา) 334 
คนที่ 67 กัญญพัชร์  บึงไพศาลสมบูรณ ์ 30-510-0004 ศรีวิทยาปากน้ํา (สมุทรปราการ) 334 
คนที่ 68 ณิชมน  ประสงค ์ 30-564-0039 มารีวิทยา (ปราจนีบุรี) 334 
คนที่ 69 พัฒนศักดิ์  ศรแผลง  30-403-0010 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 333 
คนที่ 70 สธัณติ  สูงส่งเกียรติ 30-868-0242 อนุบาลกระบี่ (กระบี)่ 333 
คนที่ 71 ธนากฤช  จลุสังข ์ 30-371-0137 วิวัฒน์วทิยา (ตรัง) 333 
คนที่ 72 อยธนา  ธัญญ์วรากร 30-244-0001  อนุบาลกําแพงเพชร (กําแพงเพชร) 333 
คนที่ 73 บงกชพร  วงศ์วิทยานันท ์ 30-000-0006 พาณิชสงเคราะห์ (นครสวรรค์) 333 
คนที่ 74 กานต์รวี  สนัติวราคม 30-164-0004 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว (เขตจตุจักร กทม.) 333 
คนที่ 75 ทัพพ์ปภพ  เนียมสุวรรณ์ 30-164-0015 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว (เขตจตุจักร กทม.) 332 
คนที่ 76 กชพรรณ  ภู่ไหมพรหม 30-217-0053 อนุบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค)์ 332 
คนที่ 77 ปาณิสรา  สนีุชาต ิ 30-633-0004 อนุบาลสิงห์บุรี (สิงห์บุรี) 332 
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คนที่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
คนที่ 78 ทิชามาศ  สังข์ทอง 30-545-0083 อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) 332 
คนที่ 79 กัญชลิกา  แสนอุ่น 30-403-0015 อนุบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด) 332 
คนที่ 80 ภัสชมณ  โชตินนัทน ์ 30-524-0014 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี) 332 
คนที่ 81 ผกาวลี  วรวงศ ์ 30-051-0011 อนุบาลพิบูลเวศม์ (เขตวัฒนา กทม.) 331 
คนที่ 82 ณัฐมน  เหลืองอ่อน 30-681-0040 อุดมวิทยา (ราชบุรี) 331 
คนที่ 83 อภิชญา  สุรกิจ 30-681-0048 อุดมวิทยา (ราชบุรี) 330 
คนที่ 84 ณัจฉรียา  อารีเลิศกมล 30-681-0008  อุดมวิทยา (ราชบุรี) 330 
คนที่ 85 ธีรพงศ์  เหรียญประกาสิต 30-560-0002 อนุบาลระยอง (ระยอง) 330 
คนที่ 86 ชลฉัตร  สุดหนองบัว 30-452-0018 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 330 
คนที่ 87 ชิษณุพงศ์  พาด ี 30-545-0004 อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี)  329 
คนที่ 88 จิดาภา  พนูศิลป ์ 30-943-0015 อนุบาลนครปฐม (นครปฐม) 329 
คนที่ 89 ธนิศร  มุลกุณี 30-957-0010 เซนต์โยเซฟเพชรบุรี (เพชรบุรี) 329 
คนที่ 90 เหมกร  จริตธรรม 30-635-0002 ประชาอุปถัมภ์ (นนทบุรี) 329 
คนที่ 91 อิสรีย์  นาสนิพร้อม 30-056-0016  กงลี้จงซัน (เขตธนบุรี กทม.)  329 
คนที่ 92 รดา  บัวมหะกุล 30-229-0013 ยุวพัฒนน์ครสวรรค์ (นครสวรรค์)  329 
คนที่ 93 ญาณิศา  รักสวนเงิน 30-307-0021 เทศบาลวัดเสมาเมือง (นครศรีธรรมราช) 329 
คนที่ 94 ภวรัญชน์  วงษ์ใหญ ่ 30-300-0066  วิเชียรชม (สงขลา) 329 
คนที่ 95 ณัฐปภัสร์  รัตนกรัณฑ์กุล 30-271-0033 อนุบาลแพร่ (แพร่) 329 
คนที่ 96 ณธมนต์  เรืองศรี 30-203-0002  อิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา (พจิติร) 328 
คนที่ 97 ชรัณรัตน์  โฆสติไพบูลย ์ 30-397-0006 จอย (สุราษฎร์ธานี) 328 
คนที่ 98 หัสบดินทร์  บุตรดํา 30-302-0095 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) 328 
คนที่ 99 กฤติพงศ์  วัฒนากลาง 30-524-0001 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (ชลบุรี) 328 
คนที่ 100 กวิน  ศรีอุทัยศิริวงศ์ 30-545-0115 อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) 327 
คนที่ 101 ฉัตรชนก  แตรรัชตกุล 30-545-0101 อนุบาลชลบุรี (ชลบุรี) 327 
คนที่ 102 มหภพ  ตรีพิศาล 30-510-0071 ศรีวิทยาปากน้ํา (สมุทรปราการ) 327 
คนที่ 103 จารุวิทย์  ทิพย์ธนโอฬาร 30-664-0185 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสติ (ปทุมธาน)ี 327 
คนที่ 104 ธิปก  ศรีเทพ 30-397-0002 จอย (สุราษฎร์ธานี) 327 
คนที่ 105 ชวิศา  สุระนรากุล 30-452-0066 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 327 
คนที่ 106 ธรรษรชพล  มักการุณ 30-452-0087 อนุบาลอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) 327 
คนที่ 107 ชญาภา  กัมพลานุวงศ ์ 30-164-0026 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว (เขตจตุจักร กทม.) 327 
คนที่ 108 นงนภัส  ไชยารักษ์  30-623-0034 นารายณว์ิทยา (ลพบุรี) 327 
คนที่ 109 ถิรภัทร์  วชิรวัฒนากาญจน ์ 30-868-0225 อนุบาลกระบี่ (กระบี)่ 327 
คนที่ 110 ทาณิชา  ศรีศาสตร์ 30-239-0001  นรบุตรศึกษา (พิจติร) 327 
คนที่ 111 ปราณปราชญ์  ทบัทิมสวน 30-241-0010 บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) (น่าน) 326 
คนที่ 112 กฤตยา  มหาพานชิ 30-302-0046 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” (นครศรีธรรมราช) 326 
คนที่ 113 อธิวลัญช์  จันทร์คล้าย 30-628-0017 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา) 326 
คนที่ 114 พศิกาญ์  ชัยประเสริฐสุด 30-564-0018 มารีวิทยา (ปราจนีบุรี) 326 
คนที่ 115 ศุภกร  อร่ามศรี 30-957-0001 เซนต์โยเซฟเพชรบุรี (เพชรบุรี) 326 
คนที่ 116 พัชร์ปภา  ชูคต 30-334-0023 โชคชัยกระบี่ (กระบี)่ 325 
คนที่ 117 สมุนไพร  ภาโนมยั 30-628-0078 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา) 325 
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คนที่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ โรงเรียน คะแนน 
คนที่ 118 วงศภัค  กําลัง 30-317-0013 อนุบาลพังงา (พังงา) 325 
คนที่ 119 สวัสดิภัฒน์  สวสัดีแจ้ง 30-664-0210 บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสติ (ปทุมธาน)ี 325 
คนที่ 120 ฐานิตาพัชร  เพ็ญพบิูลย ์ 30-628-0033 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา) 325 
คนที่ 121 บวรนันท์  เลิศรุ่งพาณชิย ์ 30-187-0007 จินดามณี (เขตจอมทอง กทม.) 325 
คนที่ 122 พิชญะ  รัตนวิจิตร 30-894-0009 อนุบาลสตูล (สตูล) 325 
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